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Blahop řejeme všem,  
 

kteří oslavili  svá významná životní jubilea!  
 

říjen 
Miroslav Mikeš, Nadějkov; Karel Janouch, Nadějkov 
Jana Šitnerová, Nadějkov 
 
listopad 
Martin Hedvik, Nadějkov; Marie Bendová, Hronova  Vesec 
Alena Prášková, Petříkovice; Marie Křížová, Nadějkov 
 
prosinec 
Marie Peterková, Nadějkov; Eliška Svobodová, Nadějkov 
 

Hlas Nad ějkova,  neperiodická tiskovina vydávaná obcí Nadějkov, náměstí Prokopa 
Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov. Obecní webové stránky http//: www.nadejkov.cz. 

Tel. 381 272 017, e-mail: starosta@nadejkov.cz, knihovna@nadejkov.cz. 
Redakce Ing. Arnošt Novák a Petra Macháčková.  

Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 150 ks.  
� Toto číslo vychází v prosinci 2016    � 
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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky: Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Na-
dějkova! Uzávěrka příštího čísla je 26. března 2017, všechny podepsané 
příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené 
v tiráži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosí-
me zejména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen 
v Hlase, ale i na webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  

Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/
stránka. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější ven-
kovskou tržnici: www.venkovskatrznice.cz; vkládání inzerátů je bezplatné. 

Předplatné: ve výši 21 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, 
tj. 7 + 14 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 
 

 
Krásné Vánoce a š ťastný nový rok 

přejí všem ob čanům 
zaměstnanci obecního ú řadu.   
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Dopis od  
starosty 

str.2 

Jak jsme letos  
tancovali 

str.10 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXIV / číslo 4 prosinec 2016 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Úložišt ě radioaktiv-
ních odpad ů 

str. 12 

Vážení spoluobčané, 
hodně z Vás se letos zúčastnilo rozsvícení 
vánočního stromu a společně jsme tak zahá-
jili první adventní týden a uvědomili si blížící 
se předvánoční čas, pro mnohé z nás 
to nejkrásnější období roku. 

Blíží se konec roku a hodí se zrekapitulovat 
uplynulý rok. Lekce country tanců v Nadějko-
vě probíhají kromě prázdnin každý pátek 
od 19 hodin v tělocvičně nebo na sále míst-
ního hostince U Jandů. 

V minulém čísle Hlasu Nadějkova jsme infor-
movali o vzniku Platformy proti hlubinnému 
úložišti, kam postupně vstupují obce a spol-
ky, nespokojené se způsobem, jak hledání 
místa pro uložení radioaktivních odpadů 
v našem státě probíhá. 

Stru čně z obsahu: 

Dopis od starosty (2) Zápis ze zasedání zastupitels tva (4) 
Vánoční bohoslužby v Nad ějkov ě (7)  

Milí spoluob čané (8) Zprávi čky ze školi čky (9)  
Jak jsme letos tancovali (10) Malé zamyšlení (11) 

Úložišt ě radioaktivních odpad ů, Čajovny Na stezce (12) 
Fikar, divadelní a osv ětový spolek (13) 

Kříž u Čapků (14) Její Milost (15) 
Pochod T ří veterán ů (18) Okrašlovací spolek (18) 
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Vážení spoluob čané, 
 
hodně z Vás se letos zúčastnilo rozsvícení vánočního stromu a společně 

jsme tak zahájili první adventní týden a uvědomili si blížící se předvánoční 
čas, pro mnohé z nás to nejkrásnější období roku. 

Závěr roku patří k období, kdy bychom si měli najít čas se ohlédnout 
a zhodnotit, jestli se nám to, co jsme chtěli dosáhnout, alespoň trochu  
povedlo, a také si najít čas k tomu se nadechnout a říct si, co je potřeba 
udělat dál, co je ještě ve špatném stavu nebo co by pomohlo a ještě 
to není hotové. 

Stejně jak na loňský rok, tak také na ten letošní, jsme měli naplánovanou 
celou řadu projektů a nutno říct, že rok 2016 byl z hlediska úspěšnosti žá-
dostí o dotace velmi vydařený, získali jsme finanční podporu a příspěvky 
z mnoha zdrojů. K tomu nejvýznamnějšímu, co se díky nim povedlo opravit 
nebo postavit, patří zejména: 

- vybudování mostu u Kotaškova , kde při velké vodě v minulých létech 
vznikaly rozsáhlé škody, nový most by měl, díky své konstrukci, propustit 
mnohem více vody a povodňovým škodám zabránit 

- nový povrch silnice v Brtci , kde na opravu místní čekali mnoho deseti-
letí, na téměř 1,3 km dlouhé místní komunikaci zmizely výmoly a výtluky 
a věřím, že se na ní bude dlouho jezdit bez nehod 

- hřišt ě u základní školy , staré herní prvky již nebyly bezpečné, 
tak od nového školního roku dětem slouží hřiště úplně nové, na kterém 
si snad žádný úraz nezpůsobí 

- hřbitovní ze ď, zadní část, provizorní zeď v zadní části hřbitova 
již mnoho let hrozila zřícením, postavili jsme novou včetně nové vstupní 
brány, podobnou bránu a nové oplocení bychom v roce 2017 rádi vybudo-
vali v přední, vstupní části hřbitova. 

- z dalších projektů zmíním vým ěnu oken a dve ří v bytovém dom ě   
čp. 105 a dokončení rekonstrukce st řechy na dom ě čp. 5 

 
A co bychom chtěli udělat v roce 2017? Pokud se nám povede získat 

dostatek peněz, tak, jak jsem už zmínil, opravit oplocení a bránu okolo 
vstupní části nadějkovského hřbitova, zahájit postupnou opravu obecních 
objektů, aby byly spíš ozdobou než ostudou nadějkovského náměstí,    
pokračovat v opravách místních komunikací (plánovaná je trasa 
z Nadějkova do Šichovy Vesce), posílit zdroj pitné vody pro Nadějkov 
a vybudovat nový zdroj kvalitní pitné vody pro Starcovu Lhotu, připravit 
projekt na čistírnu odpadních vod a dokončit projekt chodníků 
v Nadějkově.  

Hlavním projektem roku 2017 je vybudování sběrného dvora 
v Petříkovicích, současné skládkování odpadu v této lokalitě je potenciálně 
nebezpečné a vybudování bezpečného místa pro sběr a třídění odpadů 
zlepší životní prostředí pro všechny z nás. 
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celkem lacino. Bylo to v době, kdy na politickém nebi počala vystupovat 
rovněž mračna, jako nad tou Chýškou, která nevěstila nic dobrého a když 
z nich pustilo, byl toho ještě Váš oblíbenec svědkem a přežil Vás o 24 let. 
Váš pan fořt se u Vás přece penze dožil, ještě ji pár let užíval, než se ode-
bral tam, odkud se nevracíme, a po drahných letech ho následoval neohro-
ženě i hajný Dvořák a dokonce i onen, tehdy tak mladý lesník, pak lesní 
i nadlesní, kterému, spoléhaje na pány, nezůstala ani vlastní střecha nad 
hlavou. Všelijak se to s námi na světě točí a na konec se všichni sejdeme, 
protože tu dnes a zítra kdes! 

 
Konec 
 
Děkujeme za příspěvek MUDr. Milanu Jindrákovi. 

 
 Pochod T ří veterán ů  

 
    Z Nadějkova do Svoříže 

    se koná (jako každý rok) 
  29. prosince 2016 

 
               Sraz ve 13 hodin na nám ěstí.  

   Okrašlovací spolek  
 

   pro Nad ějkov a okolí  
 

zve všechny děti a dospělé na keramiku do ZŠ Nadějkov: 
 
sobota     4. února      od 18 hodin 
sobota   11. března    od 18 hodin 
sobota   15. dubna     od 18 hodin 
sobota   13. května    od 18 hodin 
sobota   10. června    od 18 hodin 

Jana Průšová 
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Ne všechny události roku 2016 byly příjemné, hned na začátku roku do-
šlo ke krádeži jednoho ze symbolů Nadějkova, sochy svatého Jana Nepo-
muckého, zloději sochu poničili, odvezli a poté se jí zbavili. Torzo sochy 
se povedlo nalézt a akademický sochař pan Tlášek sochu zrestauroval, 
zrestaurovaný originál je dnes umístěn v obřadní síni budovy obecního úřa-
du v Nadějově, na původním místě stojí kopie sochy. 

 
V oblasti společenského života je v Nadějkově tradičně aktivní divadelní 

spolek Fikar, okrašlovací spolek, základní a mateřská škola, hasiči a také 
farnost. V místním kostele Nejsvětější Trojice, díky jejím aktivitám, probíhá 
postupná oprava varhan, která se dostává, i za finančního přispění obce 
Nadějkov, do konečné fáze. 

Hlavně aktivita místních hasičů a hasiček byla v roce 2016 hodně vidět, 
vznikl kroužek Mladých hasičů, který navštěvuje víc než třicet dětí, připra-
vují se na soutěže a pilně trénují hasičské dovednosti, obec Nadějkov 
k tomu nakoupila potřebné vybavení. Činnost mladých hasičů 
zdá se trochu nahrazuje sportovní aktivity dětí v Nadějkově, protože kromě 
několika individuálně úspěšných jednotlivců, sportování v Nadějkově spíš 
skomírá. 

Jsem rád, že se mohu na dalším rozvoji Nadějkova podílet a spolupraco-
vat se všemi, kteří chtějí přispět k dalšímu zlepšení života v naší obci. 
Všem, kteří se do života v Nadějkově aktivně zapojují, chci poděkovat.  
Věřím, že nás bude dobrá spolupráce provázet i v příštím – a nejenom 
příštím - roce, snaha a úsilí totiž bez zájmu a zapojení lidí ztrácejí 
svůj význam. 

 
Vánoce určitě patří mezi nejkrásnější svátky, přeji Vám všem, abyste 

v tuto dobu našli pro sebe, Vaše nejbližší a nejdražší alespoň chvíli, 
kdy prožijete skutečnou pohodu, radost i štěstí, a kdy si dokážete společně 
vytvořit krásnou a neopakovatelnou atmosféru, která je tím nejlepším     
balzámem na duši.  

 
Děkuji všem za spolupráci a pomoc v letošním roce a do nového roku 

Vám přeji mnoho zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů. 
Arnošt Novák 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2016 
dne 7. října 2016  
 
Usnesení č. 53/2016:  Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 
jednání na svém zasedání dne 7. 10. 2016. Zastupitelstvo obce Nadějkov 
dále schvaluje Zdeňka Černého jako zapisovatele, Jiřího Bendu a Pavla 
Kříže jako ověřovatele zápisu ze zasedání. 
 
Žádosti o finan ční p říspěvky 
Usnesení č. 54/2016:  Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 
pro Toulava o.p.s. na rok 2016 ve výši 5 000 Kč v souladu se Směrnicí 
obce č. 1/2015.  
Usnesení č. 55/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 
pro MAS Krajina na rok 2016 ve výši 4 000 Kč v souladu se Směrnicí obce 
č. 1/2015.  
 
Rozpo čtové zm ěny 
Usnesení č. 56/2016:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 7/2016 ve výši 164 691 Kč na příjmové i výdajové straně        
rozpočtu.  
Usnesení č. 57/2016:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 8/2016 ve výši 942 446 Kč na příjmové i výdajové straně        
rozpočtu. 
Usnesení č. 58/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 9/2016 týkající se pouze pohybu na účtech výdajové části      
rozpočtu v úhrnné výši 0 Kč. 
Usnesení č. 59/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje č. 10/2016 ve výši 
459 050 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 
 
Zřízení věcného b řemene v k.ú. Hubov 
Usnesení č. 60/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030030390/001 
a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 
Zřízení věcného b řemene v k.ú. Chlístov 
Usnesení č. 61/2016: Zastupitelstvo obce  
a) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene číslo 1040010550/001 a pověřuje starostu obce podpisem této 
smlouvy 
b) pověřuje starostu obce prověřením podmínek a dopadů založení spo-
lečnosti se 100% účastí obce. 
 
Dokon čené dota ční projekty 
Usnesení č. 62/2016: Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení projektu 
Školní hřiště a jeho předání do užívání. 
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aby měla „dušička“ pokoj a mládenec, že může jít poklidně domů. „To budu 
moc rád a zůstanu vašim dlužníkem!“  

„I to nic, donesu ho tam hned, než si to paní hraběnka rozmyslí a nebude 
chtít přinést místo mechu fialky. S těma by to bylo horší, ty za oknem    
nemám.“ 

A tak starý hajný Dvořák, poctivý chlap, který tu na osamělé hájovně žije 
už hezkou řádku let a v bázni boží synka vychovává, hotoví se zanést 
mech do zámku v Nadějkově, který je vzdálen, jen co by kamenem dohodil 
a ostatní doběh, jak to hajný tvrdívá. Musíme mu dát za pravdu, třebaže 
to dobrý chodec ani za půl hodiny nepřejde. Ale náš zálesák je na chůzi 
zvyklý, vždyť je na nohou celé dny a někdy i noci. Trochu podivínský sice, 
dokonce prý míval „vidění,“ jak sám vyprávěl, a přes to že „mysliveckou 
latinu“ nepěstoval a co řekl, za tím dovedl i stát třeba o půlnoci na hřbitově, 
přece se dalo víc dělat, než krčit rameny. Jak už to říká Hamlet: „Je mnoho 
věcí, mezi nebem a zemí,“ a kdož to ví, jak k tomuhle přesvědčení došel. 
Vždyť bylo o něm známo, že je pravdomluvný, přímý a s každým na rovinu. 

Jinak vrchnost, nevrchnost. Poctivě sloužil, polínko, které mu nepatřilo, 
nevzal a vrchnosta i úřednictvo ho jako takového znali, a proto budil těmito 
svými vlastnostmi respekt. Její milost byla mu paní hraběnkou. Nikdy 
se o ní špatně nevyjádřil, ale hřbet ohýbat také nedovedl. Zatímco jinému 
tlouklo srdce v hrdle, když překračoval práh panských komnat, hajný Dvo-
řák přišel, smekl klobouk, pozdravil „Pámbu dej dobrý odpoledne! Tady jím 
paní hraběnko, posílá pan lesní adjunk ten mech za vokno. Jestli chtějí, 
já jim ho tam srovnám!“ A dost, jako by uťal. Výš nepomýšlel, svoje měl 
a kdo by mu také na to tvrdé živobytí sahal? Nikoho ani nenapadlo! 

Viďte, hraběcí milosti, že na mnohé možno vzpomínat. Na Váš život, 
i na život kolem Vás. Ale vy už nevidíte a také už nevzpomínáte. Téměř půl 
století již nás dělí od doby, kdy jste nechodívala, ale dávala jen vozit na 
židli pod zámeckou lípou před průčelím zámku tesařem Koptišem, nebo 
zedníkem Márou. Třebaže Vám už nohy nesloužily, přece jste ještě tehdy 
naháněla hrůzu všetečným klukům a sladkosti parku jim při pomyšlení na 
Vás hořkly na jazyku. (O to se spíše přičiňoval zahradník Havelka a bíle 
strakatý „Dugry“, kterého Vás pan malíř vodíval na řemínku po upravené 
pěšině s podloubím, na němž se vinula modrá réva s bohatými, ale ne dost 
sluncem vyzrálými plody, nebo že bychom trhali předčasně?) Teprve teh-
dy, kdy Vás, milá paní, viděli na katafalku v ateliéru, spadl z nich strach, 
protože to měli dovoleno, přijít se na vás podívat a dokonce Vás doprovodit 
až do hrobky na hřbitově. Tam už dlouho spíte a je Vám to docela jedno, 
že zub času, nebo také nová, nástupní generace nezbedných kluků řádí 
doposavad a maří leckde to, co tu ještě po Vás zůstalo! A Váš oblíbenec 
a společník, kterému v návalu věčnosti, jste odkázala ještě slušné jmění 
s výhradou splátky milionu komtese Zdence v Paříži? Odkaz přijal, splátku 
zaplatil a po čtyřech letech se oženil s manželkou o hodně mladší, která 
si přivedla, také z Vídně, dvě dcerky a šťastně, spokojeně a takřka bezsta-
rostně tu spolu ještě dvacet let užívali Vašeho odkazu. Děvčata se provda-
la do Němec, kam přesídlili i spokojení manželé, když velkostatek prodali 
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tě někde píchne, někde zabolí, vlas, kdysi tmavý, zešediví, záda se trochu 
přiohnou, nohy neběhají, dech se ti krátí, jako se krátí dny podzimu 
a co tam, to tam! Nedá se nic dělat! Budeš následovat ty, kteří tě předešli, 
ať už je to dnes, zítra, nebo za nějaký ten rok. A je to jedno, jestli jdeš, 
co noha nohu mine, nebo chvátáš, běžíš, až máš jazyk na vestě a cestou 
trháš, kde co ještě můžeš popadnout! 

Paní hraběnku také jednou napadlo v zimě, že by mohla mít za oknem 
mech, jak to viděla u baráčníků a to takhle k vánocům. I zavolá si svého 
mladého lesníka a povídá: Přítelínku, oni kdyby chtěli, by mi mohli opatřit 
kousek mechu, tuhle do okna. Chodějí tak po lese, podívají se mi po něm 
a přinesou mi ho! Já ti to připíšu k dobru!  

Co by takový mladý lesní pro svou službodárkyni neudělal. Udělalo 
by to dobré oko a udělat si „dobrý oko“ u vrchnosti, to přeci něco znamená 
a dává šanci! Ale jen vyšel na nádvoří, až se v něm dech zatajil. Polknul 
slinu a o svém dobrém předsevzetí i splnění příslibu zapochyboval. Mrzne, 
jen praští a sněhu na půl metru a teď hledej pěkný, hebký mech pod závě-
jemi. Měl si dovolit podotknout, že kdo chce mech, ten si ho musí opatřit 
včas, dokud nezapadne a ne v tak nevhodnou dobu! Neřekl, slíbil a teď, 
„vem, kde vem, přines! Musí se v lese poohlédnout. Přijde do lesa, poohlíží 
se, ale ono to bylo jako s tou mladostí: ne a ne mech pod sněhem vyhra-
bat, kde ho v létě byly kopice. Tak, co teď?! Přizve hajného! A ejhle, 
tu zrovna v ústrety mu kráčí hajný Dvořák, co má hájovnu za Bezděkovem 
a ku které by byl málem v tom usilovném hledání došel. Došli tedy spolu 
na hájovnu, vzali hrábě, lopatu a zas do lesa. Tu hrábli, tam hrábli, 
ale po mechu jako když se země slehne, nikde nic. Když už je jaksepatří 
záblo a zacházelo  za nehty, povídal hajný: Věřte mladý pane, budeme to-
ho muset nechat, je to marný!“ „Jo nechat, nechat! Vám se to Dvořáku leh-
ko řekne, ale co já teď přinesu paní hraběnce?“ odpovídá smutně a s resig-
nací mladý lesníček, kterému se zdá, že tím hledáním zestárl. A když tak 
bezradně se kolem dívá, už zase skoro před hájovnou, zahledí se k okénku 
domku a najednou, jako by se mu v hlavě rozsvítilo. „Ale, Dvořáku! My tady 
jako dva troubové se plahočíme lesem, hledáme, dobejváme se pod závě-
je, jako bychom chtěli najít poklad a podívejte se! Vy ten poklad máte 
za oknem!“ „Na mou duši! To jsem vejr!“ A že mi to neřekli hned! Víte, 
mě to ani nenapadlo! „trochu rozdurděně, ale se zábleskem radosti v očích 
odlevil si hajný.“ To nic Dvořáku, to nic. Mě to taky nenapadlo, až když 
jsem ho uviděl. A oba muži se dali do srdečného smíchu. „Tak zajděte na 
trochu bryndy a já to zatím vykuchám,“ už vesele nalaďuje ton hajný. 
„Zbavíte se okrasy a uteplení a snad mi to nebude mít za zlý, Dvořáku, viď-
te?“ domlouvá se zase lesník předem, že hajný neodmítne. „Ale chraň vás 
Pámbu! Já tam dám polštářek, aby nám to nevětralo. Jsem rád, že to tak 
dopadlo a jen mám vztek, že jsme se nadírali vo něco, co tu máme jako na 
talíři“ dokončuje Dvořák rozpravu. Bílá káva z upraženého žita na rendlíku 
mladému lesníku přišla tentokrát velmi vhod, protože byl zmrzlý „na preclík“ 
a potřeboval se ohřát zvenčí i zevnitř. Malý hebký zázrak složili pak spolu 
do baťohu a hajný se dokonce nabídl, že ho paní hraběnce hned donese, 
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Usnesení č. 63/2016: Zastupitelstvo obce  
a) bere na vědomí ukončení projektu Hřbitovní zeď  
b) pověřuje starostu obce zajištěním přípravy projektu výměny hlavní hřbi-
tovní brány a navazujícího oplocení 
c) rozpočtové změny související s přípravou tohoto projektu zastupitelstvo 
deleguje do pravomoci rady obce Nadějkov. 

 
Střecha č.p. 5 
Usnesení č. 64/2016: Zastupitelstvo obce  
a)  schvaluje realizaci projektu „Oprava střechy domu čp. 5 Nadějkov“  
b) pověřuje starostu obce veškerým dalším jednáním v souvislosti 
s projektem „Oprava střechy domu čp. 5 Nadějkov“ včetně vypsání výběro-
vého řízení na dodavatele a podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení 
a dále podpisem všech dokumentů souvisejících s projektem „Oprava stře-
chy domu čp. 5 Nadějkov“ 
c) deleguje pravomoc provést rozpočtové změny související s projektem 
„Oprava střechy domu čp. 5 Nadějkov“ do kompetence rady obce. 
 
Sběrný dv ůr Pet říkovice 
Usnesení č. 65/2016: Zastupitelstvo obce  
a) bere na vědomí informaci o stavu projektové dokumentace projektu 
Sběrný dvůr 
b) pověřuje starostu obce zajištěním přípravy všech potřebných náležitostí 
projektu a podáním žádosti o dotaci na projekt Sběrný dvůr, dále pověřuje 
starostu obce podpisem všech potřebných dokumentů 
c) rozpočtové změny související s přípravou projektu Sběrný dvůr 
a podáním žádosti o dotaci zastupitelstvo deleguje do pravomoci rady obce 
Nadějkov. 
 
Bytový d ům 
Usnesení č. 66/2016: Zastupitelstvo obce  
a) bere na vědomí informaci o možnosti dotační podpory pro výstavbu   
nových bytů  
b) pověřuje starostu obce prověřením podmínek výstavby bytového domu 
s developerem, zejména z hlediska závazků a záruk obce při takovémto 
způsobu výstavby. 
 
Změna č.1 územního plánu Obce Nad ějkov 
Usnesení č. 67/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov 
a) Schvaluje rozhodnutí o vydání změny č. 1 územního plánu obce Naděj-
kov (ve znění z října 2016) formou opatření obecné povahy dle § 6 odst. 
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), 
za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 
a následujících zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších před-
pisů (dále též jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
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Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších před-
pisů a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona. 
b) Pověřuje starostu obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě 
na § 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání změny č. 1 územního plá-
nu Nadějkov veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního 
zákona. 
 
Změna č. 2 územního plánu Obce Nad ějkov 
Usnesení č. 68/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov 

a) Schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu obce Nadějkov (dále 
též jen „změna č. 1“) dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 44 písm. a), d) záko-
na č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění poz-
dějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), která se bude pořizovat 
na návrh osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku. 

b) Ustanovuje starostu obce Ing. Arnošta Nováka dle § 6 odst. 
5 písm. f) stavebního zákona jako zastupitele, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 
4, § 53 odst. 1 stavebního zákona) během pořizování změny. 

c) Ukládá radě obce schválit žádost obce adresovanou Městskému úřadu 
Tábor o pořizování změny č. 2 územního plánu obce Nadějkov 
dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. 

 
Otázky kolem úložišt ě jaderného odpadu 
Ministr průmyslu a obchodu, Ing. Mládek, položil dopisem ze dne 
12. 8. 2016 zastupitelstvům obcí tři otázky směřující k vyjádření ochoty dál 
se zapojit do činnosti PS Dialog a spolurozhodovat tak o dalším vývoji věcí 
kolem úložiště v rámci této pracovní skupiny. 
Otázky jsou: 

1. Má Vaše obec zájem pokračovat v práci v rámci pracovní skupiny pro 
dialog? Jaký by měl být mandát této skupiny pro následující období? 

2. Má Vaše obec zájem spolupracovat s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu na tvorbě zákona o zapojení obcí do procesu hledání vhodné 
lokality pro úložiště jaderného odpadu? 

3. Má Vaše obec zájem zúčastnit se přípravy nového nařízení vlády, kte-
rým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních 
odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho po-
skytování? 

 
Usnesení č. 69/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov se usneslo 

na odpovědích v dopisu Ministra průmyslu s obchodu Ing. Jana Mládka 
CSc. ze dne 12. 8. 2016 v tomto znění: 

Odpověď č. 1 - Zastupitelstvo obce Nadějkov vzhledem k poslednímu 
vývoji v problematice vyhledávání vhodné lokality pro úložiště radioaktiv-
ních odpadů a vzhledem ke způsobu, jakým je PS ze strany 
SÚRAO vedena a zneužívána rozhodlo ukončit činnost obce Nadějkov 

  Z����� � ���� 
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Její Milost - 3 
 
Umělci nemívají na růžích ustláno, a tak malíři, když si ho milá sice, ale již 

letitá hraběnka z Vídně přivezla, a když tu pro něj i jeho druhy z povolání 
dala postaviti a zaříditi prostorný ateliér, počalo se společenství líbit. Roz-
lehlý park, který paní domu dávala od let sedmdesátých do vzhledného 
stavu, byl příjemným a osvěžujícím doplňkem zámecké dekorace. O peníze 
nebyla nouze, občas se vyjelo na cesty, a tak tu náš mladý malíř docela 
zdomácněl a paní domu s ním byla naprosto spokojená. Léta bujnému mlá-
dí již dávno minula a šla-li paní hraběnka kvetoucím parkem, po pískem 
vysypané pěšině do štroufů, usedla na lavičku mezi skalami pod zvoničkou, 
jistě zavzpomínala na své mladá léta. Na ta, kdy jako malá holčička 
s vlnitými vlásky, kdy v náručí chovala svého „mužíčka“, či na léta, kdy  
jejich 18 jar se usmívalo z ruměné tváře, zahalena svatebním závojem, 
a kdy páter Vinařický v kolodějském kostelíčku žehnal jejímu sňatku 
s hrabětem Ludvíkem Kokořovcem z Kokořova. (Stejně s ním šťastna    
nebyla, protože se po desetiletém manželství rozešli). Nebo snad vzpome-
nula, kdy jako mladá, urozená paní, zdobila mrtvou schránku uštvaného 
českého spisovatele a radikálního vlastence, Prokopa Chocholouška a na 
rakev kladla u hrobu mu věnec vavřínový? Tahle vzpomínka i po letech 
jí bude jistě ke cti! – Kdyby býval Jan Neruda jen o málo pozdržel, tohle 
gesto by jí jistě k dobru připsal! 

Tehdy jistě z její mladé mysli nebyl ještě tak docela setřen vliv demokra-
tického strýce a poručníka, Konstantina, hraběte Vratislava z Mitrovic, mís-
todržitelského rady v Praze. Však on také držel ruku nad nadějkovským 
farářem Fikarem a tím i nad Prokopem. Vídeň mu za tu demokratičnost 
dala svou nepřízeň najevo a strčila ho z Prahy kamsi do Německa. 

Ve vzpomínání i na další léta běží, jako na provázku. Léta popouštění 
uzdy po znovunabyté svobodě, kdy mnozí se dvořili i kořili v naději milostné 
přízně. Tehdy, kdy i pan Hindenburg z říše přišel skládat své poklony, aby 
paní nevěděla. Kdy se šuškalo, že jí byla Praha zakázaná. Aby snad tamní 
páni nevešli v pokušení? Kdož ví! 

Naše zámecká paní měla by ještě dlouho na co vzpomínat! Na komtesu 
Zdeňku v Paříži i snad na ty, ke kterým se nechtěla znát! Škoda, že mládí 
nelze zavolat zpátky, to pěkné opakovat, to nepěkné napravit, anebo vůbec 
vynechat. Jak rádi bychom z minulosti lecos vymazali, ale minulost, 
to je jako na těch hliněných tabulkách egyptských zachycená histo-
rie: nezbavíš se jí, byť byla i pískem tisíciletí zavátá! Přijdou nástupní gene-
race, hrabou se v písku a šťourají, až zase něco vyšťourají a vynesou 
na světlo boží, buď k obveselení těch ostatních, anebo k poznání, že sou-
časnost je krátká a minulost mnohem delší, a že nic z pozemských věcí na 
světě netrvá věčně! Život proběhne, jako když bičem práskneš a čím jsi 
starší, tím se ti život zdá kratším. Krátí se ti přibývajícími léty.  

V přírodě, když se něco natahuje, zdá se to být delší a v životě to připadá 
naopak. Protichůdnost, paradox, říkáš si a musíš tomu sám věřit. Sem tam 
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Kříž u Čapků 
 
Františka Krejčová z Křenových Dvorů nechala kolem roku 1980 přivézt 

křížek z nadějkovského hřbitova, poté co si nechala udělat novou desku 
na hrobě. Jaroslav Souček ze Starcovy Lhoty udělal pod křížek betonový 
sokl. Křížek má chránit stavení od všeho zlého. Je vysoký 2,95 metru.  

26. prosince 1912 zemřel Antonín Souček ve věku tří let. Utonul nešťast-
nou náhodou v louži před stavením. Rodiči byli Jan a Veronika Součkovi 
z Křenových Dvorů č. 5. 

 

Jiří Vocílka 
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Milí p řátelé, 
 
chci Vám všem popřát pokojné vánoční svátky, Boží požehnání a hodně 

zdraví v novém roce! 
P. Mikuláš Selvek  

 
Vánoční bohoslužby budou v Nad ějkov ě takto: 

 
24.12. Štědrý večer - mše svatá ve 23:30 
25.12. Hod Boží vánoční - mše svatá v 8:00 
26.12  Svátek sv. Štěpána - mše svatá v 8:00 
31.12  Sv. Silvestr - mše svatá v 15:00 na poděkování za uplynulý rok 
1.1.2017 Nový rok - Slavnost Matky Boží - mše svatá v 8:00 

v Pracovní skupině pro dialog. Na základě tohoto rozhodnutí nemá obec 
Nadějkov zájem pokračovat v práci v rámci Pracovní skupiny pro dialog 
a stahuje svého zástupce v ní ke dni 7. 10. 2016.  

Odpověď č. 2 - Zastupitelstvo obce Nadějkov za současného stylu a prů-
běhu projednávání návrhu zákona o zapojení obcí do procesu hledání 
vhodné lokality pro úložiště radioaktivních odpadů nemá zájem spolupra-
covat s Ministerstvem obchodu a průmyslu na tvorbě tohoto zákona. 

Odpověď č. 3 - Zastupitelstvo obce Nadějkov nemá zájem na účasti 
při přípravě tohoto nového nařízení vlády. 

 
Usnesení č. 70/2016:  Zastupitelstvo obce Nadějkov se usneslo ukončit 
činnost obce Nadějkov v Pracovní skupině pro dialog ke dni 7. 10. 2016 
a stahuje svého zástupce z ní k témuž dni. 
 
Usnesení č. 71/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov se usneslo na vstupu 
obce Nadějkov do Platformy proti hlubinnému úložišti, adresa: Fráni Šrám-
ka 35, 370 01 České Budějovice. Zastupitelstvo do Platformy deleguje jako 
zástupce obce Nadějkov starostu obce Ing. Arnošta Nováka 
a místostarostu obce Ing. Zdeňka Černého, zastupitelstvo pověřuje staros-
tu obce podpisem příslušných dokumentů pro vstup obce Nadějkov 
do Platformy. 
 
Informace z jednání rady Obce Nad ějkov 
Usnesení č. 72/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí infor-
mace ze schůzí rady Obce Nadějkov.  
 
Závěr 
Usnesení č. 73/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov pověřuje kontrolní 
výbor prověřením nákupu vibrační desky.  

 Z����� � ����/F��	�
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Milí spoluob čané, 
 
předvánoční čas je dobou, kdy se mnozí z nás ohlížíme za téměř končí-

cím rokem, hodnotíme, co se nám dařilo či dařilo méně, o svátcích 
se setkáváme s našimi nejbližšími a přejeme si navzájem vše dobré.    
Snažíme se tento čas prožít ve spokojenosti, radosti a veselí. 

A právě radost si ostatně přejeme vedle zdraví a štěstí ve vánočních  
poselstvích snad všude na světě napříč různými kulturami a pravá radost, 
ať už má jakoukoliv podobu, potěší každého. 

Většina z nás má jistě ráda místo, kde žije a tráví většinu svého času, 
ať už je to dům s opečovávanou zahradou, byt či chalupa, ale i místa, kudy 
třeba denně chodíme. 

Nastává advent, a proto bychom si měli vedle předvánočního shonu   
povznést náladu trochou již zmiňované radosti. A může to být i radost ma-
lá, obyčejná. Třeba radost z toho, že v Nadějkově, kde žijeme, přece jen 
život neuvadá, že se tu něco děje.  

Před dvěma lety, kdy u nás proběhla po komunálních volbách změna 
ve vedení obce s novým starostou v čele, objevila se napříč nadějkovskem 
spousta obav o budoucnost obce, nedůvěry a rozladěnosti z nastalých 
změn. Je to docela logická a přirozená reakce, která je nám lidem vlastní. 
Myslím ale, že dnes, s odstupem času, můžeme nechat všechny obavy 
rozplynout. 

Ukazuje se, že obecní samospráva funguje tak, jak má a dochází 
k posunu vpřed u spousty obecních záležitostí, které třeba už léta čekaly 
na vyřešení. Je zde vidět snaha starosty pokročit správným směrem, hle-
dět na problémy očima běžného občana, tyto problémy včas řešit 
a využívat efektivně dostupných zdrojů – ať už finančních, s kterými obec 
disponuje, tak lidských, třeba právě v podobě dobře sehrané party šikov-
ných obecních zaměstnanců. To se mi líbí a osobně z toho mám radost. 

Jako zastupitel mám radost z toho, že se na obci mluví třeba o čističce 
odpadních vod, o vybudování sběrného dvora na odpady, o rekonstrukci 
chodníků či veřejného osvětlení i jiných důležitých věcech. A že se o těchto 
věcech bude nejenom mluvit, ale bude i reálná snaha uvést je v život, 
o tom jsem přesvědčen. Tak, jako se podařilo za poměrně krátkou dobu 
mandátu nového starosty uvést k životu mnoho významných akcí nejen 
v samotném Nadějkově, ale též v přilehlých osadách. Mám radost i z toho, 
že máme poměrně jasné stanovisko k problematice úložiště jaderných  
odpadů vycházející z referenda nás občanů, mám radost z toho, že nám 
zde fungují spolky, v rámci možností i kulturní život, můžeme si zde dojít 
na poštu, obstarat nákup a pro děti využít školu či školku. 

Mnoho věcí, které se za poslední dobu zlepšily, je vidět, rozhlédneme-li 
se kolem sebe, ve svém okolí. Některé věci vidět nejsou, ale jsou o to důle-
žitější a potřebné k chodu obce a mají zásadní význam pro další dobré 
fungování naší obce. Spousta záležitostí funguje už léta, s jistou tradicí, 
z předchozích volebních období, kdy je vidět snaha citlivě navázat 
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Fikar, divadelní a osv ětový spolek 
 
Noël Coward: „Rozmarný duch“ 
 
Spisovatel Charles Condomin se chce pro svou novou 

knihu poučit o spiritistických seancích, médiích a jiných šarlatánech. 
Aby používal i správný žargon, pozve na večeři proslulé médium, mysteri-
ózní madame Arcati.  Bláznivá stará dáma sice budí jen smích, přesto 
se jí (nejspíš omylem) podaří přivolat ducha zesnulé první paní Condomi-
nové, která je viditelná jen pro Charlese a druhé paní Condominové      
příslušně pije krev. Nepovedená spiritistická seance a zahrávání 
si s okultními vědami není moc bezpečné ani jednoduché a pan Condomin 
zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady, když balancuje mezi   
živou a mrtvou manželkou. Výstřední madam Arcati se mu snaží pomoct 
znovu navrátit jeho dřívější klid, ale dlouho se jí daří pouze vnášet do jeho 
života ještě více chaosu… 

 

Některé postavy byly alternované a v obou premiérách se alternace vystří-
daly - skoro, protože postavu Eda nazkoušeli dokonce tři pánové. 
Osoby a obsazení podle toho, jak postavy přicházely na scénu: 
Ed: Pavel a Lukáš Vachovi a Jan Černý 
Ruth Condominová: Hanka Martínková 
Charles Condomin: Jan (Hansee) Charypar 
Violet Bradmanová: Maruška Kvasničková, Jitka Pincová 
Doktor Bradman: Jarda Souček, Zdeněk Černý 
Madame Arcati: Boženka Dvořáková 
Elvíra: Jitka Pincová, Mikra Dvořáková 

 

Fotky si m ůžete prohlédnout ve fotogalerii na www.fikar.info. 
 

Veselohru sehrajeme ještě několikrát, pohostinsky v blízkém okolí i dále, 
jak jsme zvyklí. Zatím máme domluveno tyto štace: 21. 1. 2017 v Plánici, 
24. 2. v Chotovinách, 28. 4. v Milevsku. Jistě budeme hrát v Božejovicích 
a nejspíš na Jistebnickém guláši, derniéra bude koncem června na vsetín-
ské salaši. 

 

Spolek Fikar d ěkuje ct ěnému obecenstvu za hojnou návšt ěvu svých 
akcí a zvlášt ě za výbornou atmosféru p ři provedení letošní veselohry.  

Fikar též d ěkuje Jiho českému kraji, který grantem finan čně podpo řil 
Fikarské slavnosti a obci Nad ějkov, která spolek též finan čně        
podporuje. 

 

Posledním představením letošních XVIII. Fikarských slavností byl      
koncert kapely „Péro za kloboukem“. 9. prosince v 19 hodin v kině. 

Zdeněk Černý 
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   Čajovna Na stezce 
 

                 
Besedy se konají vždy první (v březnu druhou) sobotu v měsíci 

od 17 hodin v kině. 
 

7. ledna - Miroslava Lončáková: Přírodní rezervace v Ekvádorském     
pralese 
4. února - Jindra Částka: Lotyšsko a Litva  
11. března - Zdeněk Lyčka: Povídání o splutí Dunaje na kajaku  
1. dubna - Jindra Částka: Estonsko  

Olga Černá 

                                               

                         Zachovalý kraj 
 
Úložišt ě radioaktivních odpad ů 
 
V minulém čísle Hlasu Nadějkova jsme informovali o vzniku Platformy 

proti hlubinnému úložišti, kam postupně vstupují obce a spolky, nespokoje-
né se způsobem, jak hledání místa pro uložení radioaktivních odpadů 
v našem státě probíhá. V současné době je členem Platformy sedmnáct 
obcí nebo měst a jedenáct spolků ze všech sedmi lokalit, z naší lokality 
„Magdaléna“ jsou to obce Nadějkov a Božetice, město Jistebnice a spolek 
Zachovalý kraj. 

Zástupci členů Platformy se sešli počátkem října v Božejovicích, zvolili 
svého mluvčího (pan Petr Klásek, starosta obce Chanovice) a oznámili 
své cíle: navrhují otevřít celospolečenskou debatu o ukládání radioaktiv-
ních odpadů, zajistit, aby výběr místa pro úložiště probíhal otevřeně, 
bez zatajování informací, zastavit současné nekoncepční průzkumy 
a přijmout zákony, které posílí roli obcí. S těmito požadavky se obrátili 
na vládu i Parlament. 

Pracovní skupina pro dialog o úložišti, která se z iniciativy Ministerstva 
průmyslu scházela od roku 2010, se tím prakticky rozpadla: pro dlouhodo-
bou nespokojenost s její činností z ní vystoupila většina obcí, měst a spol-
ků. Vadilo jim především to, že na jejich připomínky nebyl brán zřetel 
a že se důležité informace o výběru místa pro úložiště na jednání Pracovní 
skupiny obvykle vůbec nedostaly. 

Podrobnosti najdete na webu nechcemeuloziste.cz nebo zachova-
lykraj.cz, můžete také přijít na valnou hromadu Zachovalého kraje, která 
bude v únoru nebo březnu příštího roku (datum včas zveřejníme). Na sobo-
tu 22. dubna se ve všech lokalitách chystá již třetí ročník tradičního 
Dne proti úložišti. 
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na všechny takovéto akce, které měly dobře nakročeno.  
Jistě, že bychom našli spoustu toho, co by stálo za zlepšení. Zdokonalo-

vat je stále co. Některé projekty na svůj čas teprve čekají. O některých 
se třeba ani neví a nosíte je, milí sousedé, ve svých hlavách, přitom však 
mohou mít hodnotný přínos pro všechny. 

Když se rozhodnete podělit se o ně se starostou, radními, či prostřednic-
tvím některého ze svých zastupitelů, tak jsem přesvědčen, že rozhodně 
neupadnou v zapomnění. 

Věřím, přátelé, že nyní, v adventní době a nastávajících vánočních svát-
cích, kdy se snažíme najít si se svými blízkými k sobě co nejbližší cestu 
a užít si pospolu klid, pohodu a naplnit vánoční poselství, tak si třeba 
aspoň trochu uvědomíme, že spousta věcí, které nám připadají běžné 
a automatické, také nevznikají samy od sebe, potřebují svůj řád a koordi-
naci, ale také naše porozumění a uznání. 

Přál bych si, aby se nám v Nadějkově dobře žilo, měli jsme k sobě jako 
sousedé blízko a naše soužití a skutky byly takové, abychom z nich měli 
dobrý pocit, radost a naplnění. 

Pokojné a požehnané svátky vám všem. 
        Pavel Kříž ml. 

 
 

Zprávi čky ze školi čky 
 
V začátku školního roku bylo pro děti připraveno překvapení v podobě 

nově vybudované školní zahrady plné nových herních prvků a pískoviště. 
Protože nám počasí přálo a babí léto se vydařilo, mohli jsme si každý den 
hrát a užívat čas strávený venku na kolotoči, houpačce, průlezkách 
a klouzačce.  

V říjnu jsme společně s dětmi ze základní školy pouštěli draky 
na  fotbalovém hřišti. Trošku nám pršelo, ale nikomu z nás to nevadilo. 

Začátkem listopadu v Táboském divadle shlédly děti představení Čtyřlís-
tek v pohádce, všem se tato veselá pohádka líbila. 

V polovině listopadu jsme se rozloučili na nějaký čas s paní učitelkou 
Jitkou, která očekává radostnou událost a přivítali jsme paní učitelku Anič-
ku. Děti absolvovaly poslední lekci plavání a všechny dostaly Mokré     
vysvědčení s velikou jedničkou. 

Měsíc prosinec se nese v duchu adventu. Hned 5. prosince v pondělí 
přišel Mikuláš, anděl a čertík. Všichni jsme se moc těšili, nejvíce dětičky. 
Dáreček dostali za přednesenou básničku nebo zazpívanou písničku.  

Nyní nás čeká příprava na nejkrásnější období - Vánoce. Budeme     
vyrábět, tvořit, péct, zdobit a těšit se na čas plný očekávání a radosti. 

Radka Stehlíková 
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Jak jsme letos tancovali 
 
Blíží se konec roku a hodí se zrekapitulovat uplynulý rok. Lekce country 

tanců v Nadějkově probíhají kromě prázdnin každý pátek od 19 hodin 
v tělocvičně nebo na sále místního hostince U Jandů. 

Za těch pár let se utvořilo pevné jádro tanečníků s občasnými novými 
nebo staronovými zájemci, kterým se snažíme přizpůsobit náročnost tanců. 
Protože si rádi v praxi vyzkoušíme, co jsme se naučili, objíždíme country 
plesy nebo zábavy v blízkém i vzdálenějším okolí. Naše snažení, i když 
je na laické úrovni, má na těchto akcích úspěch, který přináší ovoce 
v žádostech o předtančení na plesech. Také je žádána naše účast při   
večerech s country kapelami. V letošním roce jsme tedy měli předtančení 
na ochotnickém plese v Sedlčanech (foto), kterého jsme si velmi vážili, 

protože jsme sdíleli šatnu 
s hercem a kouzelníkem 
Romanem Štabrňákem, 
který na tomto plese vy-
stupoval s kouzelnickými 
triky. Hodně jsme si také 
užili předtančení na 
obecním plese v Chotovi-
nách, kde už nás znají. 
Protože si užíváme ta-
nečně celý ples, snažili 
se někteří tanečníci vy-
zkoušet některé taneční 
kreace s námi. Velice 

hezká akce byla na zámku v Radíči, kterou jsme absolvovali s country ka-
pelou Fandy Tomáška. Tato kapela nás zve na své hudební vystoupení, 
takže k dalším pravidelným zábavám patří ples v Křepenicích, akce v areá-
lu chovatelů o pouti v Sedlčanech a další akce na Sedlčansku například 
na Strnadovském mlýně, v Hrachově, v Chlumu, v Kosově Hoře. 

Další kapely, které si zajišťují naši účast jsou Sedband, Vektory, 
Na cestě, Staroušband. Dvě ze zmíněných kapel hrály v létě i v Nadějkově. 
Chtěli bychom tedy poděkovat provozovatelce hostince paní Lucii Grilové 
Šmejkalové, že hezky připravila „salon“ na náměstí a vše zorganizovala 
a zároveň se omlouváme těm, kterým vadila hudba a naše taneční       
nadšení.  

Hezkým festivalem bývá Kosohorský bodlák, kde vystupují různé country 
kapely, bohužel letos stejně jako vloni nepřálo počasí a většina akce propr-
šela. Nicméně jsme si ověřili, že tančit se dá i v dešti a deštník je zajímavá 
taneční rekvizita. 

Nesmím zapomenout ani na úžasné hudební výkony houslistů, kteří 
se každoročně scházejí počátkem listopadu v Nových Dvorech u Opařan. 
O této akci „Fidle farm“ nás houslisté, kteří se sjíždějí z různých koutů ČR, 
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také informují a jako si my rádi poslechneme je, tak oni jsou rádi, 
že si s nimi zatančíme.  

Letos jsme se poprvé zúčastnili i Minifestivalu country kapel Na dobré 
vyhlídce v Měšicích. Přestože to bývá spíš poslechová akce, bylo zřejmé, 
že náš taneční doprovod zúčastněné kapely povzbudil a zaujal i poslucha-
če, kterých mnoho nepřišlo. 

Naší pravděpodobně poslední letošní akcí bude 25. prosince účast 
na hasičském plese v Nadějkově. Country tance mají totiž tolik variant, 
že se dají tancovat nejen na country hudbu. Chcete se o tom přesvědčit? 
Přijďte se na nás podívat!  

Pokud vás naše aktivita zaujala, můžete si fotky a videa z našeho tanco-
vání prohlédnout na našich facebookových stránkách pod názvem Country 
Friends. 

Za Country Friends napsala Marie Bendová, 
Kontakt: bendoma@seznam.cz, mobil: 776 096 156  

Malé zamyšlení… 
 
Když jsem se před dvěma lety stala zastupitelkou obce, byla jsem potě-

šena. Měla jsem a mám stále hlavu plnou nápadů, které právě touto ces-
tou mohu zrealizovat. Některé nápady jdou provést v kratší době, na jiné 
si budeme muset počkat.  

Do našeho rozpočtu bohužel nemáme stálý větší příjem financí, takže 
každá dosažená dotace je úspěch. I tak jsem ráda, že rozdělané projekty 
se dokončují a čekají nás nové. Hlavně pro zkvalitnění našeho života 
v Nadějkově i přilehlých obcí. 

Máme zde krásnou krajinu pro odpočinek jak stvořenou. Jsem velice  
ráda, že návrh pro omezení hluku v neděli a o svátcích, který jsem navrhla, 
uspěl. Proto děkuji všem, kteří respektují tuto vyhlášku.  

V této hektické době je třeba myslet na očistu ducha i těla. Věnovat 
se rodině, přátelům, či sobě samému.  

Chtěla bych také momentálně poděkovat naším obecním pracovníkům 
za skvělý pořádek. Daří se nám i držet pod kontrolou kontejnery na tříděný 
odpad. Z toho mám také dobrý pocit. Je skvělé, jak lidé odpady třídí. 

Staví se domy v Homolské ulici. Je dobré, že mladí lidé neodcházejí. 
I to vrhá na obec dobré světlo. 

Snažme se o to, aby Nadějkov vzkvétal. Každý pro to může něčím     
přispět. Byť jen pohrabaným kouskem trávy, či zvednutím odpadků, které 
potkáte na procházce. 

 

Milí nadějkovští, mějte se hezky a nebojte se zeptat zastupitelů, pokud 
máte nějaký dotaz, či návrh. 

 

Přeji všem hodně dobrého a krásné vánoční svátky plné lásky a pohody. 
Petra Dohnalová 


